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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penelitian ini bertujuan mengetahui persepsi wajib pajak UMKM (Usaha

Mikro Kecil dan Menengah) terhadap peraturan perpajakan perpajakan yang

ditujukan khusus bagi pelaku bisnis UMKM, yaitu Peraturan Pemerintah

Nomor 46 Tahun 2013 (selanjutnya disebut PP No. 46 tahun 2013). Peraturan

ini mengatur tentang pajak penghasilan atas perolehan dari usaha yang diterima

atau diperoleh wajib pajak UMKM yang memiliki peredaran usaha tertentu.

Besarnya tarif PPh berdasarkan PP No. 46 Tahun 2013 adalah 1 % dikalikan

jumlah peredaran bruto setiap bulan. Peraturan ini merupakan suatu gebrakan

baru di bidang perpajakan dan penerapannya menimbulkan banyak respon baik

dari kalangan pengamat ekonomi, praktisi perpajakan (konsultan pajak,

pengamat kebijakan publik, dsb), akademisi dan masyarakat umum. Untuk itu

perlu diketahui pula bagaimana persepsi dari wajib pajak karena persepsi wajib

pajak juga memiliki pengaruh terhadap tingkat kepatuhan membayar pajak

(Damayanti, T.W. et al, 2015).

Persepsi atas peraturan baru dapat bersifat pro atau kontra. Pendapat

yang pro dikaitkan dengan dampak positif yang muncul, antara lain terdapat

peningkatan potensi penerimaan negara dari sumber pajak penghasilan,

sebagaimana ditunjukkan dalam hasil penelitian di KPP Pratama Malang

Selatan (Corry, 2014), KPP Pratama Manado (Hakim dan Nangoi, 2015), KPP
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Pratama Karees dan KPP Pratama Tegallega (Christian, 2014). Sedangkan

pendapat kontra dikaitkan dengan dampak negatif dari penerapan PP No. 46

Tahun 2013, antara lain tidak memenuhi asas keadilan bagi wajib pajak (AU

Azmiya, 2014). Ditinjau dari segi keadilan dalam perpajakan (equity principle),

pengenaan pada PPh Final tidak sesuai dengan prinsip keadilan karena tidak

mencerminkan kemampuan membayar (ability to pay).

Pemajakan yang adil adalah bahwa semakin besar penghasilan maka

semakin besar pula pajak yang harus dibayar. Ini disebut dengan keadilan vertikal

atau vertical equity (Musgrave & Musgrave, 1976). Penghasilan yang dimaksud

disini adalah penghasilan neto, yaitu setelah dikurangi dengan biaya-biaya

pengurang penghasilan bruto yang diperkenankan menurut ketentuan perpajakan

yang berlaku. Berhubung PPh Final dihitung langsung dari peredaran bruto maka

pemajakan tersebut tidak sesuai dengan konsep keadilan dalam pemajakan.

Karena, besar kecilnya penghasilan neto seseorang atau badan usaha tidak akan

mempengaruhi besarnya pajak yang akan dibayar karena pajak dihitung dengan

mengalikan tarif langsung terhadap peredaran bruto. Selain itu penerapan PP No.

46 Tahun 2013 juga menimbulkan biaya tambahan yaitu biaya kepatuhan berupa

legalisasi Surat Keterangan Bebas dari pemotongan dan/ atau pemungutan Pajak

Penghasilan yang tidak bersifat final (Benita, 2014).

Terdapat beberapa penelitian yang mengkaji dampak penerapan PP No.

46 Tahun 2013 di berbagai daerah di Indonesia, yaitu yang dilakukan oleh

Corry (2014), Hakim dan Nangoi (2015), Christian (2014), Benita (2014), dan

Azmiya (2014). Fokus penelitian tersebut adalah mengetahui dampak
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penerapan PP No. 46 Tahun 2013 terhadap penerimaan negara dari sektor pajak

dan menganalisis kesesuaian PP. No. 46 Tahun 2013 dengan asas-asas

pemungutan pajak.

Penelitian lain di Indonesia tidak secara langsung mengkaji persepsi

subyek pajak, melainkan mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat

mempengaruhi kepatuhan pajak dari pengusaha UMKM. Penelitian oleh

Mukhlis, Utomo, dan Soesetyo (2014) menunjukkan hasil bahwa kepatuhan

pajak dapat dibangun melalui keadilan pajak yang terbentuk dalam kehidupan

pengusaha UMKM. Keadilan pajak dapat dibangun melalui peningkatan

pemahaman tentang pajak (tarif pajak dan denda pajak, jenis pajak, administrasi

perpajakan, dan pelayanan pajak) untuk pengusaha UMKM. Dengan kata lain

pengusaha UMKM akan patuh membayar pajak dan mampu memahami

kewajiban pajak mereka bila ada aspek keadilan dan keuntungan pajak yang

dapat diterima secara riil. Dalam meningkatkan pemahaman perpajakan,

diperlukan adanya pendidikan bagi pengusaha UMKM terutama melalui

sosialisasi dalam bentuk formal maupun informal, namun menurut responden

penelitian Mukhlis, Utomo, dan Soesetyo (2014), belum terdapat sosialisasi

yang efektif oleh petugas pajak yang memungkinkan subyek pajak dapat

berkomunikasi langsung dengan petugas pajak.

Penelitian terdahulu mengenai persepsi subyek pajak atas kebijakan

perpajakan sektor UMKM pernah dilakukan di luar Indonesia, yaitu di

Tanzania (Mungaya, Mbwambo, and Tripathi; 2012 dan Kamleitner, Korunka

dan Kirchler; 2012), dan di Nigeria (Atawodi and Ojeka; 2012). Penelitian oleh
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Mungaya, Mbwambo, and Tripathi (2012) di Tanzania menunjukkan hasil

bahwa mayoritas subyek pajak UMKM memiliki persepsi bahwa kebijakan

pajak yang diterapkan dapat menghambat pertumbuhan sektor UMKM.

Berdasarkan hasil penelitiannya, Mungaya, Mbwambo, dan Tripathi

menyarankan pemerintah Tanzania untuk mereformasi kebijakan pajak di

negara tersebut.

Penelitian oleh Kamleitner, Korunka and Kirchler (2012) menunjukkan

hasil bahwa wajib pajak UMKM memiliki persepsi bahwa kebijakan pajak

dirasa kurang adil bagi mereka, dimana kata “membayar pajak” diasosiasikan

sebagai suatu proses yang rumit dan kompleks namun relatif tidak memberikan

manfaat bagi perkembangan bisnis mereka. Penelitian lainnya mengenai wajib

pajak UMKM dilakukan oleh Atawodi and Ojeka (2012) di Nigeria. Hasil

penelitian tersebut menunjukkan bahwa wajib pajak memiliki persepsi bahwa

kepatuhannya dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut: tarif pajak dan

prosedur pengajuan yang kompleks. Terdapat faktor lain namun kurang kuat

pengaruhnya, seperti multiple taxation dan kurangnya sosialisasi. Dengan kata

lain wajib pajak memiliki persepsi bahwa mereka dapat lebih patuh dalam

membayar pajak jika tarif pajak rendah dan prosedur pengajuan tidak rumit.

Dari beberapa penelitian tersebut belum ada penelitian yang menggali

hingga ke pihak yang paling terkena dampak penerapan kebijakan baru, yaitu

subyek pajak atau pengusaha UMKM itu sendiri. Terkait dengan hal tersebut

maka penelitian ini akan meneliti persepsi wajib pajak UMKM terkait dengan
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aturan perpajakan yang baru dan bagaimana persepsinya jika dibandingkan

peraturan pajak yang sebelumnya.

Untuk mengetahui persepsi wajib pajak, penelitian akan menggunakan

desain penelitian kualitatif yang mempunyai kelebihan dalam memahami

fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian (Moleong, 2011).

Desain kualitatif dinilai lebih tepat untuk menggambarkan persepsi wajib pajak

dan lebih menggambarkan tanggapan wajib pajak UMKM terkait dengan

adanya aturan perpajakan yang baru ditinjau dari asas kemudahan dan keadilan.

Metode pemilihan wajib pajak sebagai informan akan dilakukan dengan

teknik snowball sampling, yaitu teknik pengambilan sampel dengan bantuan

key informan, dan dari key informan akan dikembangkan untuk memperoleh

informan lain sesuai petunjuk key informan (Subagyo, 2006). Kriteria informan

dalam penelitian ini adalah pengusaha UMKM yang telah membayar pajak

sebelum dan sesudah penerapan PP No. 46 Tahun 2013, yaitu pada bulan Juli

2013. Key informan yang dipilih adalah pengusaha UMKM yang menjadi

rekanan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surabaya berjumlah satu orang,

untuk selanjutnya memberikan petunjuk siapa informan dari kalangan

pengusaha UMKM di Kota Surabaya yang berkompeten sebagai informan

selanjutnya. Pemilihan key informan tersebut dengan pertimbangan pengusaha

rekanan Dinas Koperasi dan UMKM sering berinteraksi dengan pengusaha

UMKM di Kota Surabaya dan diharapkan dapat memberikan rekomendasi

informan sesuai kriteria yang telah ditetapkan.
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Wilayah studi kasus pada penelitian ini dibatasi di wilayah Kota

Surabaya yang merupakan ibukota propinsi Jawa Timur. Sebagai ibukota

propinsi dan kota terbesar kedua di Indonesia, Surabaya memiliki jumlah

pelaku bisnis UMKM yang cukup banyak dan merupakan representasi sektor

UMKM. Selain itu peneliti juga memiliki kemudahan akses terhadap informan

di kota Surabaya yang merupakan kota domisili peneliti.

Penelitian ini memiliki beberapa alasan untuk dilakukan. Pertama, dari

penelitian terdahulu diketahui bahwa kebijakan pajak memiliki pengaruh pada

pertumbuhan ekonomi UMKM, sehingga sudah seharusnya pemerintah berhati-

hati dalam menentukan kebijakan di bidang perpajakan. Hal yang paling

penting dan perlu diperhatikan adalah bahwa kebijakan perpajakan tersebut

harus dapat meminimalisasi beban administratif namun tetap menjamin

kepatuhan, termasuk mempertimbangkan akibat pelaksanaan kebijakan jika

diterapkan pada sektor ekonomi informal (International Tax Dialogue, 2007).

Jadi di satu sisi pajak harus bersifat mudah dan adil. Dua asas tersebut harus

dipenuhi peraturan pajak sehingga pemenuhan kedua asas tersebut dari sudut

pandang wajib pajak perlu dikaji.

Kedua, penelitian terdahulu tentang PP No. 46 Tahun 2013 belum ada

yang fokus pada persepsi wajib pajak. Penelitian yang pernah dilakukan

sebelumnya meneliti tentang dampak penerapan PP No. 46 Tahun 2013

terhadap potensi penerimaan negara (Corry, 2014: Hakim dan Nangoi, 2015;

Christian, 2014; Benita, 2014; dan Azmiya, 2014); mengidentifikasi faktor-

faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan pajak dari pengusaha UMKM
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(Mukhlis, Utomo, dan Soesetyo, 2014); serta pemenuhan asas-asas perpajakan

(Azmiya, 2014). Karena wajib pajak merupakan pihak yang sangat berkaitan

dengan penerapan peraturan baru, maka penting digali persepsi para wajib pajak

tentang PP No. 46 Tahun 2013.

Ketiga, perlu dilakukan penelitian yang dapat memberikan informasi

yang berguna bagi praktisi bisnis dan otoritas pajak. Penelitian ini diharapkan

akan bermanfaat bagi pihak berwenang dan para pembuat kebijakan dalam

memahami isu-isu spesifik, terutama dalam modifikasi berbagai aturan

perpajakan dan peraturan perundang-undangan terkait.

Dengan mempertimbangkan latar belakang di atas, maka penulis akan

melakukan penelitian dengan judul “Analisis Persepsi Keadilan dan

Kemudahan Wajib Pajak pada Aturan Pajak UMKM Sebelum dan

Setelah Adanya Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, masalah dalam penelitian ini dapat

dirumuskan dalam pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah persepsi wajib pajak UMKM terkait dengan penerapan PP

No. 46 Tahun 2013 dibandingkan peraturan pajak sebelumnya dalam

memenuhi asas keadilan dan kemudahan?

2. Apa saja langkah-langkah yang dapat menyelaraskan sistem pajak untuk

mendukung kebutuhan pertumbuhan UMKM dengan lebih baik dari sudut

pandang pelaku bisnis UMKM?
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1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui persepsi wajib pajak terhadap

penerapan PP No. 46 Tahun 2013, terutama dalam aspek kemudahan dan

keadilan. Selain itu penelitian ini juga menggali pendapat wajib pajak tentang

langkah apa saja yang dapat dilakukan pemerintah untuk menyelaraskan

peraturan pajak agar dapat mendukung pertumbuhan bisnis UMKM.

1.4. Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat diketahui persepsi

wajib pajak tentang penerapan PP No. 46 Tahun 2013, dan dapat menggali

pendapat wajib pajak secara mendalam tentang peraturan di bidang perpajakan

yang dapat mendukung bisnis UMKM. Persepsi wajib pajak belum banyak

digali sehingga dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan persepsi tersebut

dapat menjadi sumber informasi yang berguna bagi beberapa pihak sebagai

berikut:

1. Pihak berwenang dan para pembuat kebijakan di bidang perpajakan.

2. Referensi untuk penelitian selanjutnya.

1.5. Motivasi Penelitian

Penelitian ini termotivasi oleh beberapa hal berikut. Pertama, UMKM

merupakan kekuatan penting bagi pembangunan ekonomi di negara berkembang

termasuk di Indonesia, sehingga setiap kebijakan terkait sektor UMKM perlu

dikaji dampaknya dan dioptimalkan sampai memberi dampak yang paling
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menguntungkan untuk pertumbuhan sektor tersebut. Penelitian ini diharapkan

dapat memberikan sumbangsih kepada pemerintah dalam memahami isu-isu

spesifik, terutama dalam modifikasi berbagai aturan perpajakan dan peraturan

perundang-undangan terkait.

Kedua, memberikan memberikan informasi yang berguna bagi praktisi

bisnis dan otoritas pajak terkait hubungan antara perpajakan dan pertumbuhan

UMKM. Sehingga penelitian ini akan memberikan gambaran lebih luas tentang

sensitifitas UMKM terhadap pengaruh kebijakan perpajakan.

1.6. Batasan Penelitian

1.6.1. Batasan UMKM dan Pajak Penghasilan

Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau UMKM diatur dengan Undang-

Undang No. 20 Tahun 2008. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, definisi

UMKM adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha

perorangan yang memiliki kriteria; 1) memiliki kekayaan bersih paling banyak

Rp10.000.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau 2)

memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp50.000.000.000,00. Untuk

membatasi ruang lingkup penelitian, yang dimaksud wajib pajak UMKM pada

penelitian ini terbatas pada wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu

dan memenuhi kriteria sesuai Pasal 2 ayat (2) PP No. 46 Tahun 2013, yaitu

sebagai berikut: 1) Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan tidak

termasuk bentuk usaha tetap; dan 2) menerima penghasilan dari usaha, tidak
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termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan

peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 dalam 1 Tahun Pajak.

Sedangkan ruang lingkup pembahasan perpajakan pada penelitian ini

terbatas pada pajak penghasilan (PPh) yang dikenakan sesuai aturan PP No. 46

Tahun 2013. Dalam PP No. 46 disebutkan bahwa besarnya tarif PPh adalah 1 %,

dengan dasar pengenaan pajak (DPP) yang digunakan untuk menghitung PPh

final adalah jumlah peredaran bruto setiap bulan. Dengan kata lain, besarnya tarif

PPh adalah 1 % dikalikan jumlah peredaran bruto setiap bulan.

1.6.2. Batasan Lokasi dan Informan Penelitian

Penelitian ini dilakukan terbatas pada wajib pajak UMKM di kota

Surabaya. Karena penelitian kualitatif pada prinsipnya tidak menekankan pada

besarnya sampel atau informan namun pada keakuratan informasi yang

diperlukan maka besarnya jumlah informan sangat bergantung pada informasi

yang diperoleh pada penelitian nantinya. Batasan jumlah informan pada

penelitian ini antara 5 – 12 orang.
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